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צו השידור הציבורי )דחיית תחילתו של החוק( )מס' 2(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 92)ג( לחוק השידור הציבורי, התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, 
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ולאחר שנוכחתי לדעת כי תאגיד 
השידור הציבורי אינו ערוך להתחיל את שידוריו במועד הנדחה בצו השידור הציבורי )דחיית 

תחילתו של החוק(, התשע"ה-22015 )להלן - צו השידור הציבורי(, אני מצווה לאמור:

תחילתו של החוק שנדחתה בצו השידור הציבורי, תידחה בשלושה חודשים נוספים,    1
והיא תהיה ביום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015( 

י"ב בתמוז התשע"ה )29 ביוני 2015(
)חמ 3-5055(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 
ובמאגר מידע )תקופת מבחן( )תיקון(, התשע"ה-2015

זיהוי  ונתוני  ביומטריים  זיהוי  אמצעי  הכללת  לחוק   )5(41 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התש"ע-12009  מידע,  ובמאגר  זיהוי  במסמכי  ביומטריים 
ביומטריים,  ליישומים  השרים  ועדת  באישור  האוצר,  שר  בהסכמת   , המשפטים  שרת  עם 

באישור ועדה של הכנסת כאמור בסעיף 41)4( לחוק ובאישור הכנסת, אני מצווה לאמור:

האמור בסעיף 13 לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים  ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי     1
זיהוי ובמאגר מידע )תקופת מבחן(, התשע"א-22011, יסומן )א( ואחריו יבוא:

התשע"ו ב'  באדר  כ"א  יום  עד  יוארך  זה  צו  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף   ")ב( על 
)31 במרס 2016( "

י"ב בתמוז התשע"ה )29 ביוני 2015(
)חמ 3-4098(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר הפנים  

תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשס"ח-2007 )תיקון(, 
התשע"ה-2015

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108 79ד)א(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשס"ח-22007,  במקום "ותוקפן    1
לשש שנים ושמונה חודשים" יבוא "ותוקפן לשמונה שנים" 

י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

 דחיית התחילה
של החוק

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68; התשס"א, עמ' 498   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 86 ועמ' 850; התש"ע, עמ' 876; התשע"א, עמ' 934; התשע"ב, עמ' 1040; התשע"ד,   2
עמ' 1084 ועמ' 1668 
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__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 778   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1108   2

__________
ס"ח התש"ע, עמ' 256 )עמ' 418(   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1287; התשע"ד, עמ' 1669   2
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